Vrijwilliger Cluster Activiteiten gezocht!
Wees welkom in ons huis!
Het Toon Hermans Huis Maastricht is een gastvrij inloophuis vol begrip, steun en ontspanning voor
iedereen die te maken krijgt met kanker. Een warme ontmoetingsplek waar (ex)kankerpatiënten,
naasten en nabestaanden terecht kunnen met al hun vragen en emoties. Jong en oud zijn welkom
voor een luisterend oor, een goed gesprek of Lotgenotencontact. Je kunt er ook deelnemen aan een
breed aanbod aan activiteiten die gericht zijn op afleiding en ontspanning en die op een positieve
manier bijdragen om weer zoveel als mogelijk in je eigen kracht te komen. We streven er immers
naar om de kwaliteit van leven met kanker te behouden en te verbeteren. Hierin kun jij als vrijwilliger
Cluster Activiteiten ook van belangrijke waarde zijn voor het Toon Hermans Huis.
Wat is jouw rol als vrijwilliger Cluster Activiteiten?
Als Vrijwilliger cluster Activiteiten werk je binnen het team Interne Activiteiten of het team Events. Je
bent als vrijwilliger Interne Activiteiten verantwoordelijk voor het structureel activiteiten aanbod in huis.
Je draagt bij aan het aanbieden en ontwikkelen van het activiteitenaanbod. Je organiseert
lotgenotenbijeenkomsten en lezingen. Als vrijwilliger Events ben je verantwoordelijk voor het mede
coördineren/organiseren en uitvoeren van externe projecten en incidentele (benefiet)events zoals open
dagen, gastenuitje, collecte, wereldkankerdag, kerstviering, borstkankermaand, prostaatkankerdag etc.
Verder verzorg je de organisatie en bemanning van de promotiestand THHM bij events.
Wie zoeken wij als vrijwilliger cluster Activiteiten?
De vrijwilliger cluster Activiteiten past binnen onze kernwaarden: aandacht, deskundigheid,
gastvrijheid en zorgzaamheid. Het team komt 1 keer per maand bijeen voor overleg. Per event zal
bekeken worden wanneer je verwacht wordt aanwezig te zijn. Je hebt bij voorkeur ervaring met
bovengenoemde werkzaamheden, kennis van Windows en Office en beschikt over goede
organisatorische en communicatieve vaardigheden. Je bent gedreven, (maatschappelijk) betrokken,
enthousiast en flexibel ingesteld. Je kunt zelfstandig werken binnen een zelfsturend team, maar je
kunt ook goed samenwerken. Je neemt je eigen verantwoordelijkheid binnen de gestelde kaders.
Wat bieden wij?
Het werk als vrijwilliger is mooi, waardevol en leerzaam. Je bent van grote betekenis voor onze
gasten! Je bent er voor een ander, maar óók voor jezelf. We bieden je vrijwilligerswerk in een
informele, open en collegiale sfeer waarbij we respectvol met elkaar omgaan. Ons gezamenlijk doel is
om met een enthousiast team aan vrijwilligers onze gasten weer in hun kracht te laten komen. Er is
tevens ruimte voor jouw eigen talenten en ontwikkeling. Door workshops, trainingen en
werkervaring krijg je als vrijwilliger de mogelijkheid om te groeien in je werk maar ook in je wie je
bent. Het werk is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Afspraken over taken en werktijden worden
derhalve vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.
Interesse om vrijwilliger Cluster Activiteiten te worden?
info@toonhermanshuismaastricht.nl . Voor vragen kun je ook contact opnemen via telefoonnummer
043-3261000.

